
Ata  da  3a  Sessao  Ordinina  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Cinara
Municipal de Machados, realizada no dia 11  de mango de 2014, ds 20:00 h. (vinte) horas
no  Plenario  da Camara Municipal  de  Machados,  "Casa Flavio Pessoa Guerra"  sito  a
Rua Sao Sebastiao n°. 317, nesta cidade dos Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-
se em Sessao Ordinaria sob a Presidencia do Vereador Ivan Barbosa Gomes, presentes
os  Senhores Vereadores:  Antonio Machado  de  Aratjo Jiinior,  Antonio  Jos6 da  Silva,
Jos6 Rog6rio Silva, Jos6 Armda Lira Neto, Silvio Borba Guerra Filho, Valdiene Vicente
do Nascimento e Luciano Jos5 da Silva. Observada a aus6ncia justificada do Presidente
Titular  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho.  Havendo  ninero  reginental  de  Vereadores  o
Presidente declarou aberta a 3a Sessao Ordinina. Prosseguindo foi feito a chamada dos
Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presenca.  Ocupa  a  cadeira  de  1°
Secretario  o Vereador:  Antonio  Machado  de Aratjo Jiinior.  Em  seguida o Presidente
solicitou  que  a  Secretala  Joseleide  fizesse  a  leitura  da Ata  da  sessao  anterior.  Nao
havendo nenhuma retificapao, a Ata foi posta em votapao que recebeu o apoio unchime
do Plenario.  Continuando os trabalhos o Presidente solicitou da Secretdria Joseleide a
leitura do Requerimento 004/2014, de Autoria do Vereador Antonio Jos6 da Silva que
depois de autorizado,  fez a apresentagao da mat6ria, reafirmando o  compromisso que
tern  como  Vereador  em  fiscalizar  o  Executivo.  Desta  feita,  solicitando  a  folha  de
pagamento  a esta Casa, para que,  de forma transparente justificar tantas contratap5es
sem informapao aos Vereadores do municfpio. Posto em votapao a Mat6ria foi aprovada
por unanimidade de votos. Em seguida o Presidente solicitou da Secretaria Joseleide a
leitura do Requerimento 005/2014, de Autoria do Vereador Luciano Jose da Silva, que
ap6s  autorizapao.  Apresentou  a Mat6ria  que  diz  respeito  a  criapao  de  urn  Centro  de
Apoio  as  Criangas  com Deficiencias  Especiais,  devidanente  equipado  no  municfpio,
pois  viabilizara  melhor  acesso,  resultando  em  melhores  resultados  terapeuticos  aos
Pacientes Especiais, quanto a denominapao se da pelo exemplo de dignidade em pessoa
que foi a Senhora Josefina Marques  em nossa sociedade.  Com a palavra a Vereadora
Valdiene, que como Professora citou exemplo de urn aluno que necessita de Cuidados
Especiais e defendeu que o municipio seja equipado de forma a se preparar para essas
situag6es.  0  Vereador  Antonio  Jos6  refoxpou  o  Requerimento  por  tamb5m  conhecer
outros  casos  de  Criangas  necessitadas  desses  tratanentos  especiais.  Em  votapao  a
Mat5ria   recebeu   aprovapao   por   unanimidade   de   votos.   Continuando,   foi   lido   o
Requerimento  n°.  006/2014,  que  trata  da  Pavimentap5o  de  via,  na  Comunidade  de
Jaqueira, com a palavra o Autor informou que conhece a localidade ha muito tempo, e
que de certa forma foi esquecida pelos Govemantes, e essa obra com certeza amenizara
o  sofrimento daquela Comunidade. Em votapao a Mat6ria recebeu a unanimidade dos
votos pela aprovapao. Em pauta o Requerimento n°. 007/2014, que ten como Autora a
Vereadora Valdiene, que fez a apresentapao da Materia solicitando ao Poder Executivo
a reativapao do Sistema de Abastecimento de Ague na Comunidade conhecida por Cha
dos Gomes, pois 6 fato que os moradores estao sofrendo pela falta desse liquido, e com
essa agao podermos  dar melhor qualidade  de vida aquele Povo.  0 Vereador Antonio
Jos5 parabenizou a Autora da Mat5ria e se solidarizou com os moradores da Cha dos
Gomes, como tanb6m de outras localidades que ainda esperam por esse servigo.   Em
votagao o Requerimento foi aprovado por unanimidade de votos. E nao havendo mais
nenhuma  Materia  a  tratar  o  Presidente  declarou  encerrada  a  Sessao  e  convidou  os
Vereadores para a pr6xima, a ser.realizada no dia 25 de margo de 2014. Esta sessao //////



encontra-se em gravapao no prograna especifico mos arquivos infomatizados da Casa.
Eparatudoconstareu,JoseleideSalustianodeAndrade,tendosecretariadoostrabalhos
sob  a  supervisao  do  1°  Secretato,  1avrei  a presente  ata que  depois  de  lida e  achada
^^nf^-a   `7ai  aciciinada I)elo Presidente e os demais Vereadores presentes. Plenato daconfome, vai assinada pelo Presidente e os cLemais  v ercauuic:
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